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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan informasi yang sangat penting bagi suatu 

perusahaan. Laporan keuangan digunakan sebagai salah satu cara menilai kinerja 

suatu perusahaan. Pengguna laporan keuangan tidak hanya bagi internal sendiri, 

tetapi juga bagi pihak eksternal seperti pemegang saham, kreditur, masyarakat, dan 

kepentingan perpajakan. Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan 

yang memenuhi karakteristik andal, diperbandingkan, dapat dipahami, dan relevan. 

Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan yang dikenal Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau 

Perusahaan Publik  diperbaharui pada tahun 2016. Terdapat peraturan pada Bab III 

Pasal 7 Ayat ke-1 menyebutkan bahwa Emiten/Perusahaan Publik wajib 

menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 

pada akhir bulan ketiga setelah tahun buku berakhir. Adapun Laporan Keuangan 

tersebut diumumkan dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa 

Indonesia yang berperedaran nasional.  

Ketepatwaktuan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada 

saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk 

mempengaruhi keputusan  (Suwarjono, 2008:170). Hal ini dimaksudkan 

ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah di audit akan 

mempengaruhi keputusan manajemen maupun pemangku kepentingan untuk 

perusahaan. 
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Perusahaan membutuhkan peran auditor untuk memeriksa dan memberikan 

opini atas laporan keuangannya. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mempublikasi 

laporan keuangannya. Auditor itu diperoleh dari Kantor Akuntan Publik. Kantor 

Akuntan Publik memiliki keahlian yang sangat diperlukan oleh perusahaan sesuai 

dengan kode etik akuntan. Hal ini menjadi tanggung jawab besar atas auditor agar 

dapat bekerja secara profesional dan mempertahankan kode etik profesinya karena 

hasil dari auditor itu akan menjadi pegangan atas informasi bagi penggunanya. 

Semakin lama proses pengerjaan audit, maka semakin besar kemungkinan 

perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan ke OJK dan para pengguna 

laporan keuangan lainnya. Keterlambatan pelaporan dapat menimbulkan sinyal 

buruk kepada investor tentang kinerja perusahaan. Perbedaan waktu antara tanggal 

laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan mengartikan 

lamanya waktu penyelesaian audit oleh auditor, peristiwa ini disebut audit delay. 

Fenomena audit delay pada tahun 2016 diberitakan oleh liputan6.com mengutip 

keterangan dari BEI yang menyatakan bahwa masih banyak perusahaan yang 

terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan 2015 dan BEI akan memberi 

peringatan karena mengacu pada ketentuan BEI Peraturan Nomor I-H tentang 

sanksi.  

Terjadinya audit delay dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti ukuran 

perusahaan, umur perusahaan, dan struktur kepemilikan. Faktor pertama terjadinya 

audit delay yang akan dibahas di penelitian ini adalah ukuran perusahaan. Untuk 

dapat menilai ukuran perusahaan dilihat dari seberapa besar aset yang dimiliki 

perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan sorotan yang paling umum bagi publik. 
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Banyak hal yang perlu diperhatikan untuk menilai ukuran perusahaan salah satunya 

aset. Aset merupakan gambaran di pos neraca untuk melihat seberapa besar 

kekayaan perusahaan. Aset yang terlalu besar juga bukan patokan suatu perusahaan 

dikatakan baik, contohnya kas yan terlalu berlebih menggambarkan banyaknya kas 

yang menganggur di perusahaan tersebut. Kas seharusnya tidak dibiarkan 

menganggur, kas yang baik adalah kas yang dapat diolah dengan baik. Dalam 

penelitian ini ukuran perusahaan diukur menggunakan total aset. Menurut 

Wahyuningsih (2015), perusahaan yang besar memiliki pengendalian manajemen 

yang baik sehingga pihak manajemen akan lebih teliti dan patuh pada aturan yang 

dibuat oleh perusahaan, dan manajemen akan menyampaikan laporan keuangaan 

dengan tepat waktu.  

Faktor kedua adalah umur perusahaan. Umur perusahaan menilai sudah 

berapa lama perusahaan beroperasi. Perusahaan yang telah lama beroperasi 

menjadikan perusahaan tersebut berpengalaman. Sunianingsih dan Rohman (2016) 

dalam jurnalnya menyebutkan perusahaan yang telah beroperasi lama tidak 

menjamin penyelesaian audit akan semakin cepat karena kompleksitas laporan 

keuangan. 

Faktor ketiga adalah struktur kepemilikan perusahaan. Struktur kepemilikan 

dimilik oleh setiap perusahaan baik perusahan go public ataupun tidak, yang 

membedakannya adalah persentase kepemilikannya. Narayana dan Yadnyana 

(2014) dalam penelitannya menyebutkan terdapat beberapa macam struktur 

kepemilikan dalam perusahaan antara lain kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional. Kepemilikan manajerial diartikan sebagai kepemilikan oleh 
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manajemen perusahaan seperti dewan direksi dan dewan komisaris. Sedangkan 

kepemilikan institusional maksudnya kepemilikan oleh pihak luar seperti 

pemegang saham seperti investor. 

Perusahaan yang terdaftar atau biasa dikenal dengan perusahaan go public, 

dibagi dalam beberapa sektor seperti jasa, konstruksi, manufaktur, pertanian, 

pertambangan, transportasi, dan keuangan. Dari beberapa sektor yang tersedia di 

BEI, sektor jasa juga memegang peran penting karena beberapa tren yang ada baru-

baru ini. OJK dalam askrida.com menjelaskan akan segera mengeluarkan regulasi 

terkait asuransi digital. Sebelumnya Kepala Eksekutif Pengawas IKNB (Industri 

Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan) mengungkapkan mulai tahun 2011 

aset asuransi mengalami pertumbuhan sampai dengan tahun 2014, sedangkan pada 

tahun 2015 asuransi sempat mengalami penurunan pada bulan Agustus 2015 dan 

mengalami kenaikan kembali pada bulan September. Selain itu, asuransi yang 

tengah menjadi tren pada tahun 2017 ini adalah maraknya asuransi digital.  

B. Perumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan struktur 

kepemilikan institusionl perusahaan terhadap ketepatwaktuan publikasi laporan 

keuangan pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini hanya meneliti ketepatwaktuan 

publikasi laporan keuangan yang terjadi di perusahaan jasa dibidang asuransi yang 

terdaftar di BEI tahun 2014-2016. 
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D. Tujuan dan Manfaat 

1) Tujuan Penelitian 

Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan 

struktur kepemilikan institusional perusahaan terhadap ketepatwaktuan publikasi 

laporan keuangan pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. 

2) Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

 Dapat memberi referensi terkait pengaruh ukuran perusahaan, umur 

perusahaan, dan struktur kepemilikan institusional perusahaan terhadap 

ketepatwaktuan publikasi laporan keuangan. 

b. Manfaat Praktis 

 Sebagai dasar referensi bagi auditor agar dapat mempertimbangkan 

praktiknya dalam umur perusahaan, ukuran perusahaan, dan sturuktur 

kepemilikan institusional dalam kegiatan auditnya. Sebagai dasar referensi bagi 

pemangku prusahaan agar mengetahui beberapa faktor yang teliti dalam penelitian 

ini sebagai faktor yang mempengaruhi ketepatwaktuan publikasi laporan 

keuangan. 


